
    

Kevät keikkuen tulevi, kuuluu Kalevalan runoudesta lainattu vanha kansansanonta. 

Vettä on tullut taivaalta, kaikissa sen eri olomuodoissa. Toivottavasti nyt alkaa lämmetä, kun perinteiset 

kevään siivoustalkoot lähestyvät. 

 

Kokoonnumme 5.5.2012 klo 12.00 Teeriniemen koulun läheisyyteen, jossa jaamme kaikki tarvittavat 

siivousvälineet: roskakeppejä, haravoita ja säkkejä. Täysinäiset säkit saa viedä Väestösuojan 

parkkipaikan jätesäiliöiden viereen, josta kaupungin miehet tulevat ne hakemaan seuraavalla viikolla. 

Siivoustalkoot kestävät kaksi tuntia, jonka jälkeen klo 14 alkaen, tarjoamme talkooväelle mm. mehua ja 

grillattua makkaraa.  

 

Vaasan sähkö kartoittaa kaukolämmöstä kiinnostuneet taloudet 

 

Sääntömääräinen kevätkokous oli menestys! Osallistujia kokouksessa oli seitsemisenkymmentä ja 

kaukolämmön saatavuus herätti runsaasti keskustelua. Westenergyn uuden, sähköä ja lämpöä tuottavan 

jätevoimalaitoksen valmistuminen Stormossenille tämän vuoden syksyllä mahdollistaa uusien kohteiden 

liittämisen kaukolämpöön Teeriniemen ja Kiilapalstan alueella. Kokouksessa muodostettiin erityinen 

kaukolämpötyöryhmä viemään asiaa eteenpäin. Työryhmän puheenjohtajaksi valittiin Pertti Kautto. 

Hänen laatimansa tilannekatsaus kaukolämmöstä on luettavissa tässä tiedotteessa ja häneen voi ottaa 

yhteyttä kaukolämpökysymyksissä sähköpostitse pertti.kautto@netikka.fi 
 

Teeri-Kiilan omilla kotisivuilla on myös runsaasti tietoa kaukolämmöstä mm aluekartat. Kannattaa 

käydä tutustumassa! http://www.teerikiila.vaasassa.com/kaukolampo.htm 

 

Moni alueemme asukkaista tarvitsee apua arkisissa aherruksissa... 

Kiinnostaisiko palkata kylätalkkari? 

 

Alueellamme on monia asukkaita jotka tarvitsevat apua jokapäiväisessä arkisessa aherruksessa. Väestö 

vanhenee ja vanheneminen tuo tullessaan vaikeuksia suoriutua raskaimmista kotitöistä. Kylätalkkari 

toiminnalla on tavoitteena mahdollistaa ikääntyneiden asuminen omissa kodeissaan mahdollisimman 

pitkään. Kylätalkkarille tyypillisimpiä töitä ovat pihatyöt, kesäaikaan pihan ja puutarhan hoito ja talvella 

lumityöt ja hiekoitus. On puiden pilkkomista ja kantamista, joka syksyinen lehtien haravointi sekä 

pieniä kiinteistön huoltotöitä. Kätevä talkkari voi auttaa myös nykyajan vempainten käytössä ja 

asennuksissa, kuten tietokoneet, digiboxit jne. 
 

Jos tuntuu, että arkiset työt ovat liian raskaita ja kylätalkkaritoiminta voisi olla ratkaisu, niin ota yhteyttä 

Teeri-Kiilan johtokunnan jäseniin. Me katsomme sitten yhdessä Siivet -projektin henkilöiden kanssa 

miten järjestämme kyseisen toiminnan käytännössä.  

 

  

 

 

Siivoustalkoot lauantaina 5.5.2012 klo 12 
 

Kokoonnutaan Teeriniemen koulun läheiselle kentälle,  

jossa jaossa säkkejä, haravoita ja muita siivoustarvikkeita.  
 

Talkoiden jälkeen on grilli lämpimänä klo 14.00 ja  

luvassa on makkaraa sekä janojuomaa.  
 

Joukolla mukaan! 

Kaikki osallistujat saavat talkoolahjan päivän päätteeksi. 

 

Tervetuloa talkoisiin!!! Teeri-Kiilan johtokunta 
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Asuntomessut Tampereen Vuoreksessa 13.7-12.8.2012. 
 

Vaasan Asukasyhdistysten neuvottelukunta järjestää bussimatkan Tampereen asuntomessuille 

lauantaina 4.8. Ilmoittautumiset Peter Remahlille 15.-30.6.2012 välisenä aikana osoitteeseen 

remahl@mac.com. tai puhelin 050 526 2802 

 

 

   

   

Teeri-Kiila ry:n Lainaus- ja vuokraustoiminta. 

 
Jos sul on tarvetta jyrsiä, möyriä, jyrätä, lannoittaa, myrkyttää, katkaista, hioa, katkoa, leikata, hajottaa, 

rikkoa, kärrätä, siirtää, grillata, kestittää, suojata, kiivetä, kaffittaa, puhaltaa, siistiä, säilyttää 

lämmintä/kylmää tai ihan vaan varjossa maata lötköttää. Niin muista että Teeri-Kiilalla on lainaus ja 

vuokraustoimintaa.  

Vuokrattavassa kalustossa hyvin vaatimaton vuokra jonka voit todeta alla olevasta kalustoluettelosta. 
 

Jyrsin, vuokra 8,- € 

Seppo Aro Isokoskelontie 12  315 4095, 050-581 1792 
 

Nurmikkojyrä, lannoiteruisku, kulmahiomakone, vuokra 0,- €, Betonimylly, vuokra 3,- €  

Simo Ala-Aho Variksenmarjatie 7  315 4602 
 

Pensasleikkuri, vuokra 5,- € 

Lasse Wik Punarinnankatu 19 316 8660, 050-338 0952 
 

Silppuri / murskain, vuokra 5,- € 

Heikki Kippola Pikkuvarpusenkatu 5 315 1286, 0400-479308 
 

Poravasara Bosch 10 €/vrk, Peräkärry, vuokra 5,- € / vrk, kaatopaikkakeikat 0,- € 

Kaasugrilli, vuokra 7,- € , Auton Telttakatos, vuokra 2,- € 

Eeva Järvi Pulmusenkuja 3 315 4797, 050-5183 475 
 

Jatkotikkaat, vuokra 0,- €, Kahvikalusto, vuokra 5,- € 

Lehtipuhallin (vain puhalluskäyttöön), vuokra 5,- € 

Elina Filppula  Pikkuvarpusenkatu 10  0400-934 5811 
 

Termospulloja, 2,2 litraa ja 3 litraa, vuokra 2,- € / pullo 

Pirjo Sved Puukiipijäntie 6 3154 477, 050-354 6072 
 

Kevyt puutarhakatos 3m x 3m, 5,- €/viikonloppu/3vrk 

Tenho Pentikäinen   (050) 5638566 

 

Huom! Lainattavat ja vuokrattavat tavarat on tarkoitettu vain jäsenmaksun maksaneiden 

käyttöön. Kalustovuokra maksetaan käteisellä.  

 

Palautathan tavarat heti käytön jälkeen ja ilmoita palauttaessasi kuluneista tai rikkoutuneista 

osista tai tavaroista. 

 

 

 

 

Teeri-Kiilan jäsenyydestä on oikeasti hyötyä!! 

 

Vielä ehtii maksaa jäsenmaksun ennen tämän kevään piha- ja puutarhatöiden alkamista. 

Maksun voi suorittaa tilille FI70 4970 1520 0439 81 

Saaja: Teeri-Kiila ry / Reijo Koski 

Viesti: Maksajan nimi ja jäsenmaksu 2012 

Jäsenmaksu on 10€ vuodelle 2012 
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Teeriniemen ja Kiilapalstan kaukolämpöhanke omakotitaloille 

 
Teeri-Kiila ry: n kevätkokouksessa oli esillä kaukolämmön saaminen omakotikiinteistöihin. Hankkeen 

edistämiseksi perustettiin työryhmä hoitamaan neuvotteluja Teeri-Kiilan puolesta. 

Työryhmään kuuluvat: Pertti Kautto (pj), puh. 0500 969439, Aimo Rinta, puh. 050 3481960 Arto 

Mäkelä, puh. 050 5126406 ja Arto Vuorinen, puh. 0500 579503. 
 

Hanke on edennyt myönteisesti. Jos kiinnostuneita löytyy riittävästi, yli puolet kunkin hankealueen 

omakotikiinteistöistä, voidaan työt aloittaa. Kaikki riippuu kiinnostuneiden määrästä hankealueittain. 

 

Hankealueet ja kaukolämmöstä kiinnostuneet:  
 

Alue Rajaus Kiinnostus 

Länsi-Teeriniemi   

Alue 1 Allintien ja Myrskylinnuntien rajaama alue 5 

Alue 2   Haukankadun - Isokoskelontien - Kuovinkujan rajaama alue 4 

Alue 7 Haukankadun ja Hiirihaukankadun rajaama alue 10 

Alue 8 Punarinnankadun ja Västäräkinkadun rajaama alue ? 

Itä-Teeriniemi   

Alue 3 Pikkuvarpusen - Kultarinnan - Pajulinnunkatujen muodostama alue 6 

Alue 4   Välitien ja Huuhkajankadun rajaama alue 24 

Alue 5 Välitien Ristinummen puoleinen alue 3 

Kiilapalsta   

Alue 6 Mustikkatien - Karpalotien ja niiden poikkikatujen muodostama alue 14 

                        Yhteensä       66 

 

Alueilla 7 ja 8 on meneillään kaukolämpöputkien kapasiteetin tarkastus ja kaukolämmön saatavuuden 

selvittäminen. 
 

Alueista ensimmäisenä toteutuu alue 6 Kiilapalstalla. Touko- kesäkuussa aloitetaan työt Mustikkatien 

loppupään ja Karpalotien loppupään osalta. Seuraavana on alue 4 ja mahdollisesti yksittäisiä kohteita jo 

rakennettujen putkistojen läheisyydestä. Jos kiinnostuneita on riittävästi, voidaan työt aloittaa näiltä osin 

jo tämän vuoden syksyllä. Muilta osin työt jatkuisivat vuoden 2013 keväällä. 
 

Lämmitysjärjestelmän vaihto voidaan yleisesti toteuttaa touko-marraskuun välisenä aikana. 
 

Vaasan Sähkö Oy on luvannut lähettää toukokuun alussa jo kiinnostuksensa ilmoittaneille sitoutumis-

lomakkeen sekä vastaamatta jättäneille ja niille alueille, joille ei tässä vaiheessa kyselyä ollut ulotettu, 

kiinnostumiskyselylomakkeen. On tärkeää, että jokainen kaukolämmöstä kiinnostunut ilmoittaa 

kiinnostuksensa NYT! Kiinnostuksen ilmoittaminen ei vielä sido mitenkään. Tässä vaiheessa on toki 

mahdollista ottaa vain pelkän kaukolämpöliittymän ja tehdä asennukset kiinteistössä myöhemmin. 

Kiinnostusten kartoituksen jälkeen työryhmä yhdessä Vaasan Sähkön kanssa täsmentää kaukolämmön 

saantimahdolli-suuden ja ajankohdan. Tämän jälkeen kukin voi tehdä oman päätöksensä ja mahdollisesti 

lähettää sitoutumisilmoituksensa.  
 

Jos joku päättää olla ottamatta kaukolämpöä tässä vaiheessa, niin myös tämä tieto olisi hyvä välittää 

kaukolämpötyöryhmälle.  
 

Työryhmä suorittaa kiinteistöihin tulevien kaukolämpölaitteiden ja asennustöiden tarjouskilpailun. 

Kukin kiinteistönomistaja voi kuitenkin hankkia itse laitteet ja asennuksen, jos niin päättää. 
 

Lähempiä tietoja saa työryhmältä ja Vaasan Sähkö Oy/Håkan Bodö, puh. 0500 763031. 

 

Työryhmän puolesta   

Pertti Kautto 

 

 



Hyvä Teerinetti -osuuskunnan jäsen! 

 
Verkko-osuuskunta Teerinetin ylimääräinen osuuskuntakokous päätti 13.12.2011 yksimielisesti luopua 

omasta kaapeli -TV -liiketoiminnasta ja myydä sen ja siihen liittyvän kiinteän omaisuuden ANVIA 

Oyj:lle. Kokous valtuutti hallituksen allekirjoittamaan Anvian kanssa esineuvotellut sopimukset. 
 

Sopimuksissa taataan palvelusopimuksen allekirjoittaneille ja Anvia Oyj:lle palauttaneille, että 

kaapelit - TV palvelut toimivat keskeytyksettä kuten tähänkin asti sekä valokuituliittymän 

rakentuminen v. 2014 loppuun mennessä. 
 

HUOM.! 

Mikäli et ole vielä em. palvelusopimusta Anvia Oyj:lle palauttanut, tee se kiireesti – et menetä 

mitään. Jos et palauta lomaketta ja ruksaa kohtia (ylhäältä lukien) 1 ja 2, TV-kuva loppuu 

näkymästä ja sopimuksen takaama valokuituverkon rakentuminen jää toteutumatta. 
 

Palvelusopimuksen yhteydessä saamanne sopimusehdot ovat ANVIA Oyj:n normaalitoiminnan 

ehtoja. 

Osuuskunnan Anvia Oyj:n kanssa tekemä sopimus parempien ehtojen kohdalla on pätevä, eli 

valokuituverkon ottava osuuskunnan jäsen ei joudu lisäkorvauksiin valokuituverkon 

rakentamisen osalta.  

1.1.2012 alkaen kaapeliverkon huolto ja hallinta on Anvia Oyj:llä. Mahdolliset häiriöilmoitukset tulee 

tehdä Anvian vikailmoitusnumeroon: 

- lankapuhelimesta 100 19 (maksuton) 

- matkapuhelimesta 06 411 4019 (normaali puhelumaksu) 

TV-kuvasignaali ym. palvelut siirtyvät kuitukaapeliin verkon valmistumisen mukaisessa järjestyksessä. 
 

Nykyaikainen valokuituverkkoyhteys tulee nostamaan kiinteistönne arvoa ja takaa sen että 

palvelut toimivat jatkossakin. Myöhemmin hankittuna valokuituliittymä tulee maksamaan noin 

2000 euroa. 
 

Teerinetin hallitus suosittelee että jokainen jäsenkiinteistö käyttää nyt syntynyttä kauppaa hyväkseen ja 

siirtyy siten lähitulevaisuudessa nykyaikaisen valokuituverkon käyttäjäksi. Vaikka ette juuri nyt yhteyttä 

tarvitsekaan, se kannattaa ottaa. 
 

Teerinetti – osuuskunta toimii edelleen jäsentensä edunvalvojana sopimuksen toteutumiseen 

saakka. Mikäli kysymyksiä edellä kerrotusta on tai ongelmia asioiden hoitumisessa, pyydämme 

osuuskunnan jäseniä ottamaan yhteyttä osuuskunnan isännöitsijään p. 0400-865980.   

Katso myös www.teerinetti.fi. 
 

Vaasassa 15.04.2011. 
 

Teeriniemen verkko-osuuskunta TEERINETTI 

 

 

 

Teeri-Kiilan kotisivu:   

http://www.teerikiila.vaasassa.com 

 

Kotisivulta löytyvät yhdistyksen säännöt ja muuta yhdistyksen toimintaa koskevaa.  

Postia Teeri-Kiilalle voitte lähettää osoitteeseen: teerikiila@vaasassa.com 

 

 

Teeri-Kiilalla on Teeriniemen Siwassa myös oma ilmoitustaulu, josta selviävät ajankohtaiset tapahtumat 

ja myös mahdolliset tilaisuuksien ajankohtien siirrot.  

Käy tutustumassa! 
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